5, 12 19 en 26 februari 17.30-18.30 uur
Elke woensdag is er in de grote zaal van de Ontmoeting een stilte uur.
Informatie bij stroband_henri@hotmail.com, 0318-416404
of Sanne v Boschinga stansanne@gmail.com, 0318 57 61 54
9 februari 10.30 uur Harm Knoop Thema: ‘Dakloze vragen’

jos somsen
14 februari 19.30 uur Keltische viering
Op vrijdag 14 februari vindt in De Ontmoeting een Keltische Viering plaats, georganiseerd door de
Raad van Kerken Bennekom. Een ieder, die deze bijzondere viering wil meebeleven, is van harte
welkom.

15 februari 8.45 – 17.00 uur Meditatiedag door Matthijs Schouten
Zie meditatiedag

16 februari 10.30 uur Roos van Doorn
Laatste zondag expositie

jongeren-gespreksgroep 17 februari
Voor wie: jongeren tussen 17-37 jaar die het leuk vinden om verdieping te vinden in een goed
gesprek.
Elke derde maandag van de maand van 17.30-19.30 uur.
Kosten:€ 3,50 incl. eenvoudige biologische maaltijd Gespreksleiding: roosvandoorn@tele2.nl
Café van Verdieping met Gerrit Jansen
Gerrit Jansen geeft vanuit de Numerologie inzicht in je
levensmissie.
Je geboortedatum geeft je uitdagingen aan en je
geboortenamen en eigen achternaam vertellen je wie je ‘ware
zelf’ is. Ook zal Gerrit meer vertellen over de bijzondere start
van het nieuwe decennium, het jaartal 2020. Deze geeft
je meer inzicht in je eigen spirituele ontwikkeling en die van
de mensheid in zijn algemeen.
Je krijgt de gelegenheid om zelf uit te rekenen in welke
persoonlijke jaartrilling je je begeeft, waar in dit jaar je
kansen/valkuilen liggen. Dus neem pen en papier mee om je
inzichten van de nummers vast te leggen!
Nieuwsgierig?
Meld je dan aan via onderstaande link, koop een kaartje bij Boekhandel Novita
in de voorverkoop of de avond zelf aan de deur. De lezing is 17 februari en duurt
van 20.00-22.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.
Kaarten: € 12,50 per stuk inclusief consumptie vooraf.

20 februari gezamenlijke film avond in Renkum film-avond

christa-anbeek

Aanmelden

